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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TENOLOGIA DA BAHIA 

ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 
REALIZADA EM 07/05/2021, ÀS 14:00H, POR WEBCONFE-
RÊNCIA. 

 

Presentes: profa. Dra. Catarina da Rocha Marcolin, prof. Dr. Allison Gonçalves, Elias Gallina, 

Ryu Okada, Gabriela Albuquerque, prof. Dr. Elfany Lopes, prof. Dr. Luciano Lima, prof. Dr. Mar-

cus Bandeira, prof. Dr. Silvio Sasaki, prof. Dr. Mário Marques, prof. Dr. Thiago Mafra, prof. Dr. 

Felipe Nuvoloni, Geovana Matos de Melo (Setor de Apoio a Pós-Graduação, UFSB). Informes: 

Nova representação discente foi eleita e a ata da assembleia já consta no site do PPGCTA. Os 

novos representantes são Elias Gallina e Ryu Okada; Recurso edital do 02/2021 foi aprovado, 

em breve prof. Leonardo irá comunicar por email como se dará o processo de solicitação dos 

recursos; O novo regimento interno foi enviado às pró-reitorias de pesquisa da UFSB e IFBA e 

precisa ser enviado no prazo de envio da coleta da Sucupira; Status do preenchimento da Su-

cupira, finalizamos a importação de produção, falta apenas ainda tópicos da proposta; Eleição 

de coordenação pela UFSB na reunião de junho. Prof. Allison irá enviar um email para todos/as 

sobre o recurso da PRPGI para internacionalização. Foi solicitada pelo prof. Marcus uma data 

do evento dos seminários I, através de uma demanda dos/as discentes, sendo definida para 

segunda semana de agosto. Prof. Kalid solicita ponto de pauta na próxima reunião do colegi-

ado, referente a qualidade das pesquisas realizadas no âmbito do PPGCTA sejam melhoradas 

do ponto de vista dos trabalhos quantitativos. O prof. Kalid informou que vai ofertar um curso 

sobre o assunto e solicitou divulgação. A coordenação informou que fará a divulgação para o 

corpo discente do PPGCTA. Pontos de pauta: 1) Comissão de coorientação Diego Andrade, 

inclusão de Allison Silva. Os professores Allison Silva e Marcos Bernardes já desenvolvem pes-

quisas em conjunto e orientam dissertações de mestrado em conjunto desde a primeira turma 

do PPGCTA. Devido a pandemia e a consequente correria do ano passado, no que diz respeito 

à qualificação do estudante, este pedido não foi enviado anteriormente, porém o pedido já 

tinha sido aprovado em 2020. 2) Aproveitamento de estudos - Christiane Macena. A discente 

cursou o CC Tópicos Especiais em História Ambiental, 30h, no PPGES, com nota 9,0. Dado que 

o CC tem relação com a linha de pesquisa Gestão e Políticas Ambientais do PPGCTA, o pedido 

foi aprovado. 3) Dispensa de proficiência, Cesar Santos e Edineia Batista. Aprovados. 4) Dis-

pensa de cursar inglês instrumental e de proficiência de Élica Santos. Aprovados. 5) Pedido 
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de aproveitamento de créditos de Élica Santos. A discente apresentou histórico compro-

vando que foi discente do PPGCTA entre 2017 e 2019. O regimento interno do PPGCTA in-

forma que CCs cursados no Programa, como aluno especial, nos dois anos anteriores devem 

ser automaticamente aproveitados, mas o novo regimento em fase de análise, já destaca que 

aproveitamentos podem ser realizados de CCs cursados nos últimos 5 anos. Os CCs cursados 

pela discente datam de 3-4 anos atrás. Assim, o colegiado aprovou o aproveitamento dos se-

guintes CCs: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 30h; FUN-

DAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, 90; METODOLOGIA DA PESQUISA CI-

ENTÍFICA, 45h; ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL, 45h; EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO 

DA BIODIVERSIDADE, 45h. O CC Seminários I não foi autorizado pois a discente está desenvol-

vendo novo projeto de pesquisa. 6) Pauta discente (a representação discente terá um espaço 

para discussão de suas demandas). O representante discente informou sobre os atrasos na 

consolidação de atividades pela secretaria acadêmica e Geovana Melo explicou mais uma vez 

sobre a sobrecarga do setor e informou sua previsão de atendimento à essas demandas. 7) 

Comissão de seleção 2022 - professores interessados/as em compor a comissão. Neste 

ponto os/as docentes que se disponibilizaram para fazer parte da comissão foram: profa. Dra. 

Catarina da Rocha Marcolin, prof. Dr. Marcus Bandeira, prof. Dr. Silvio Sasaki, prof. Dr. Mário 

Marques e prof. Dr. Thiago Mafra. A reunião foi encerrada às 16 h e eu, Catarina da Rocha 

Marcolin, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será por todos assinada. Porto 

Seguro - BA, cinco de março de 2021. 

 Assinaturas 

Allison Gonçalves (IFBA)  

Catarina da Rocha Marcolin (UFSB)  

Elias Gallina (representante discente)  

Luciano Lima (IFBA)  

Marcus Bandeira (IFBA)  

Silvio Sasaki (UFSB)  

Mário Marques (UFSB)  

Felipe Nuvoloni (UFSB)  

Thiago Mafra (UFSB)  

 


